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Απακηήζεηξ Θεμάηςκ 
 

ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ 
ΘΓΙΑ Α 

Α1. 

Νμιηημθοιαθή Ηνήηεξ 

α. ζει. 216 [Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ανμμζηείαξ Αι. Δαΐμε (1906-1908)] _ Σμ πημ ζεμακηηθυ 

  είκαη υηη _ Βαιθακηθμφξ Πμιέμμοξ 1912-13. 

• Δεθηυ  ζα ήηακ  κα πνμζηεζμφκ  απυ  ζει.  209:  "Ωξ πνχηε  μάιηζηα  _  Έιιεκεξ 

  αληςμαηηθμφξ" θαη ζει. 215: "Σμ μνηζηηθυ θείμεκμ ηςκ μεηαννοζμίζεςκ _ ζηεκ Ηνήηε." 

Ημηκςκημιμγηθή Γηαηνεία 

β. ζει.93: "μβανυηενε απυ υιεξ αοηέξ [ζε ζμζηαιηζηηθέξ ηδέεξ] ήηακ ε _ εκχζεηξ θαη κα 

  ηδνφζμοκ θυμμα". 

• Δεθηυ ζα ήηακ κα πνμζηεζεί απυ ζει. 89 : [ηηξ εθιμγέξ 8ε Αογμφζημο 1910]. "ε θάπμηεξ 

  εθιμγηθέξ πενηθένεηεξ  _ "Ημηκςκημιμγηθή Γηαηνεία" 

Οοκζήθε Κεσγύ 

γ. ζει.140: "Σμ Κμέμβνημ ημο 1919 ^ ζοκζήθεξ" 

 
Α2.  α.  4      γ.  1     δ.   5      ε. 3      δ.  2 
 

 

 
ΘΓΙΑ Β 

Β1. ζει. 85-86: "Ο ειιεκμημονθηθυξ πυιεμμξ ημο 1897 _ πενημνηζμυ ηεξ γναθεημθναηίαξ" 
 

Β2. ζει. 250: "ηεκ Γονχπε πνςηενγάηεξ _ μβηεηηθήξ Έκςζεξ" 

    •  Δεθηή ε ακαθμνά  απυ ηε ζει. 249: "Οη Έιιεκεξ ηεξ Δηαζπμνάξ _ Η. Ηςκζηακηηκίδε 

      απυ ηε Ιαζζαιία". 

 

ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ (εκδεηθηηθέξ απακηήζεηξ) 

ΘΓΙΑ Γ 

Γ1. α. ζει. 42-43: "Ανγυηενα, υμςξ, _ ηεπκεηέξ ειιείρεηξ" 

   β. ζει. 80: "Απυ ημ εθζογπνμκηζηηθυ πνυγναμμα Υ. Σνηθμφπε ε ακαθμνά ζηεκ 

      "ακάπηολε ηεξ μηθμκμμίαξ θαη θονίςξ εκίζποζε ηεξ γεςνγίαξ". 

      ζει. 81: "ηα εδάθε ηεξ Θεζζαιίαξ _ ζε παναδμζηαθέξ παναγςγηθέξ 

      δναζηενηυηεηεξ" 

   γ. ζει. 43: "Οη πναθηηθέξ αοηέξ _ πςνηυ Ηηιειέν (1910)" . 
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                              [Απυ ηα παναζέμαηα] 

Ηείμεκμ Α 

Γνχηεμα α. Ακαθμνά ζηηξ πναθηηθέξ πμο εθήνμμζακ μη Έιιεκεξ ηδημθηήηεξ ηςκ ηζηθιηθηχκ, 

          ζφμθςκα με ηηξ μπμίεξ μεηαβάιιεηαη πνμξ ημ πεηνυηενμ γηα ημοξ θμιίγμοξ ημ 

          γαημθηεηηθυ θαζεζηχξ, εκ ζπέζεη με ηεκ  ημονθμθναηία.  Πημ  ζογθεθνημέκα, μη 

          έιιεκεξ πςνηθμί οπμπνεχζεθακ κα  θαηαβάιμοκ εκμίθημ  γηα  ηεκ αθίκεηε 

          ηδημθηεζία  ημοξ, παν' υιμ  πμο με ημ  πνμεγμφμεκμ  θαζεζηχξ εζεςνείημ 

          αοημκυεημ υηη ημοξ ακήθεη. 

Ηείμεκμ Β 

Γνχηεμα β. 

   •  Θέζεηξ Πνηθμύπε 

φμθςκα με  ζπεηηθή ημπμζέηεζε ημο ζηε Βμοιή δηαθήνολε ηεκ άνκεζή ημο  κα πνμβεί ζε 

αγνμηηθή μεηαννφζμηζε με ημ αηηημιμγηθυ υηη έηζη ζα εθδηςπζεί ημ πνήμα  ηςκ ειιήκςκ 

θεθαιαημφπςκ ημο  ελςηενηθμφ.  Τπμζηήνηλε αθυμα πςξ είκαη πνμξ υθειμξ ημο εζκηθμφ 

ζομθένμκημξ κα δηαηενεζεί αμεηάβιεηε ε θαηάζηαζε ηςκ ηζηθιηθηχκ  ζημ ζεζζαιηθυ θάμπμ. 

 
   •   Θέζεηξ Δειηγηάκκε 

Ακηηζέηςξ, μ  πμιηηηθυξ ακηίπαιυξ ημο - θαη ιυγς ηεξ μυκημεξ επζνυηεηάξ ημο πνμξ ημοξ 

θενδμζθυπμοξ πιμοημθνάηεξ ηεξ δηαζπμνάξ -  απμπεηνάζεθε ημ 1896 κα κμμμζεηεζεί ε 

απαιιμηνίςζε μένμοξ ηςκ ηζηθιηθηχκ. Σμ μυκμ ζεηηθυ πμο πνμέθορε απυ αοηή ηεκ θίκεζε 

ήηακ υηη γηα πνχηε θμνά επίζεμα απυ ηεκ ειιεκηθή πμιηηεία ακαγκςνίζηεθε ημ «ζεζζαιηθυ 

πνυβιεμα». 

 

Ηείμεκμ Γ 

Γνχηεμα γ. 

ημ πανάζεμα Γ, ε Πακζεζζαιηθή Γπηηνμπή Αγχκα με οπυμκεμα πνμξ ημ βαζηιηά Γεχνγημ, 

απμζθμπχκηαξ ηε μεζμιάβεζή ημο επηζεμαίκεη ηα αθυιμοζα πμο αθμνμφκ ζηηξ δναμαηηθέξ 

ζοκζήθεξ δηαβίςζεξ ηςκ θμιίγςκ: 
 

   •   δεκ ημοξ επηηνέπεηαη ε ηδημθηεζία αθίκεηεξ πενημοζίαξ θαη γεξ 

   •   ημοξ οπμπνεχκμοκ ζε δηανθείξ μεηαθηκήζεηξ υπςξ μη κμμαδηθμί πιεζοζμμί 

   •   παναηενείηαη μείςζε ημο γεςνγηθμφ πιεζοζμμφ πμο μαζηίδεηαη απυ ειμκμζία 

   •   ε γεςνγηθή παναγςγή οπμβαζμίδεηαη 

   •   ε ημθμγιοθία αθμάδεη 

   •   εκχ επηζεμαίκεηαη υηη αοηά ζομβαίκμοκ ζε παναμεζυνημοξ πιεζοζμμφξ μπυηε 

      εμμέζςξ ηίζεηαη δήηεμα αθεναηυηεηαξ ημο εζκηθμφ πχνμο. 

   •   Πανάιιεια, γίκεηαη ζφγθνηζε με ηα ηζπφμκηα ζηε πχνα θαηαγςγήξ ημο βαζηιηά, ηε 

      Δακία, υπμο έπεη ήδε θαηανγεζεί ε δμοιμπανμηθία απυ ηα ηέιε ημο 18μο αηχκα. Ιε ημκ 

      ηνυπμ αοηυ ε Γπηηνμπή Αγχκα οπμζηενίδεη υηη ζα ακαγεκκεζεί γεςνγηθή παναγςγή. 
 

 

 

 
ΘΓΙΑ Δ 
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Δ1. 
 

α. [Απυ ημ πμιηθυ Βηβιίμ] 

ζει. 158-159: «Ε αζηηθή ζηέγαζε λεθίκεζε ... ζηέγαζή ημοξ». 

β. [Απυ ημ πμιηθυ Βηβιίμ] 

Ωξ εηζαγςγή ζα μπμνμφζε κα πνμζηεζεί ημ απυζπαζμα: 

ζει. 157: «Σεκ αζηηθή απμθαηάζηαζε ακέιαβε ... εμπυδηα απυ ηεκ αγνμηηθή». 

ζει. 159: «Τπήνπακ βέβαηα ... πμιιά πνυκηα». 

 
Ηείμεκμ Α 

ημ Πανάζεμα Α, πενηγνάθεηαη ε θαηάζηαζε δηαβίςζεξ ζημκ πνχημ πνμζθογηθυ ζοκμηθηζμυ 

ηεξ Αζήκαξ ζηεκ πενημπή ηεξ Ηαηζανηακήξ,  υπμο ακαθένεηαη υηη  δεκ οπάνπεη μοδεμία 

μένημκα απυ ηεκ  πμιηηεία  πανά  μυκμ άζιηεξ ζοκζήθεξ  δηαβίςζεξ.  ογθεθνημέκα, 

θαηαγγέιιεηαη υηη: 

   •   μη κεμθενμέκμη θάημηθμη δηαμέκμοκ ζε ζθεκέξ, λφιηκα παναπήγμαηα θαη πιηκζυθηηζηα 

      δςμάηηα,  πανυηη ε ΓΑΠ πνμζπάζεζε κα δηεοθμιφκεη ηε  δηαμμκή ημοξ  με ηεκ 

      θαηαζθεοή 350 μηθεμάηςκ δηαθμνεηηθμφ ηφπμο, 

   •   οπμπνεχκμκηαη κα ζομβηχζμοκ δφμ μηθμγέκεηεξ ζε έκα λφιηκμ ζπηηάθη, 

   •  ε θαηάζηαζε παναθηενίδεηαη απειπηζηηθή ςξ πνμξ ημ ζέμα ηεξ φδνεοζεξ θαη ηεξ 

      απμπέηεοζεξ, εθυζμκ ε δηακμμή  κενμφ γηκυηακ με βοηία θαη ζοπκά μη πνυζθογεξ 

      έπεθηακ ζφμαηα εθμεηάιιεοζεξ απυ ημοξ οδνμπχιεξ. 

   •  Ε  απενίγναπηε  εηθυκα ζομπιενχκεηαη με ακαθμνά ζηα μηθηαθά θαη βημηεπκηθά 

      απυβιεηα. 

Ηείμεκμ Β 

ημ  πανάζεμα  Β  γίκεηαη  ακαθμνά ζηε  ζηέγαζε ηςκ εοπυνςκ  πνμζθφγςκ.  Γίκαη 

παναθηενηζηηθυ υηη απυ ημ ζφκμιμ ηςκ πνμζθφγςκ έκα μηθνυ  μυκμ μένμξ μπυνεζακ κα 

λεθφγμοκ απυ ηε ιφζε ηεξ πνυπεηνεξ θαηαζθεοήξ γηα ηε ζηέγαζή ημοξ. Ιε πανμπή γεξ θαη 

δακείςκ απυ ημ θνάημξ μνηζμέκμη ακέιαβακ μη ίδημη ηεκ θαηαζθεοή ηςκ μηθηχκ ημοξ εκχ ε 

πμιηηεία δεμημονγχκηαξ ένγα οπμδμμήξ δηεοθυιοκε ηε ζηέγαζή  ημοξ ζε πενημπέξ υπςξ ε 

Κέα μφνκε, ε Ηαιιίπμιε θαη Κέα Ηαιιηθνάηεηα ζημκ Πεηναηά. 
 

Γκδεηθηηθυ είκαη ημ πανάδεηγμα ηεξ Κέαξ μφνκεξ,  υηακ πιμφζημη ζμονκημί πνυζθογεξ 

θαηάθενακ ημ  1923 κα  απαιιμηνηςζεί ημήμα ηεξ  πενημπήξ ακαημιηθά ηεξ ιεςθυνμο 

ογγνμφ, υπμο ημ 1925 - με βάζε ημ νομμημμηθυ ζπέδημ Ηαιιηγά - πνμβιέπμκηακ πιαηφηενμη 

δνυμμη. 
 

Ηείμεκμ Γ 

ημκ  ακηίπμδα, ζημ πανάζεμα Γ, ζθηαγναθχκηαη  μη  δεηκέξ ζοκζήθεξ δηαβίςζεξ  ηςκ 

«απυνςκ» πνμζθφγςκ ζηα πνμάζηηα ηεξ Θεζζαιμκίθεξ. Γθεί ζηαδηαθά δεμημονγήζεθε μηα 

«παναγθμφπμιε» υπμο ηοπηθά ζηέγαδε πενίπμο 2000 εθπαηνηζζέκηεξ. Δηέμεκακ ζε ηζίγθηκεξ 

θαηαζθεοέξ ειαπίζημο πχνμο εθηεζεημέκμη ζηηξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ πεημχκα θαιμθαίνη. Γκ 

ημφημηξ, είπακ ημοιάπηζημκ ηε ζημηπεηχδε θάιορε ηςκ μηθηζηηθχκ ακαγθχκ ημοξ, ζημηπείμ 

υμςξ πμο ζοκάδεη θαη με ηεκ απυιοηε θμηκςκηθή ημοξ οπμβάζμηζε. 




